Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
E-pošta:
Telefon: Zimski in poletni semester.

Ime katedre oz. inšituta
UL Medicinske fakultete

Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
Raziskave v farmakologiji
Študijski program
Medicina

Število kreditov (ECTS)
6

Nosilec izbirnega predmeta
prof. Metoda Lipnik-Štangelj, prof. Mojca Kržan

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

2.

3.

4.

✔

5.

✔

6.

✔

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski ✔ Poletni ✔

Izvajalci izbirnega predmeta
prof. Metoda Lipnik-Štangelj, prof. Mojca Kržan

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo

Kratek opis izbirnega predmeta
Opis predmeta:
Izbrane teme v farmakologiji, na katere so vezane raziskave.
Cilji in kompetence:
Študentje pridobijo vpogled v raziskovalno delo v farmakologiji; zbiranje virov, načrtovanje
študije, izbor metod, predstavitev in interpretacijo rezultatov. Teme se spreminjajo glede na
zanimanje študentov.
Pouk poteka v obliki praktičnega dela in drugih oblik študija.
Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
Zimski in poletni semester.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Ocena pisnega dela projektne naloge in predstavitev individualne teme in sodelovanje v
skupinski diskusiji.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Omejitvev študentov: 3

Obvezna študijska literatura in gradivo
Najnovejši raziskovalni in pregledni članki z izbranega področja farmakologije

Navedite, ali se izbirni predmet v študijskem letu izvaja tudi za študente, ki na UL MF
gostujejo v okviru programov mobilnosti (Erasmus+ in drugo). Navedite morebitne posebne in
dodatne pogoje, v kolikor je izbirni predmet na voljo za tuje študente. Navedite, ali se izbirni
predmet izvaja (tudi) v angleškem jeziku.
Ne

Velja za študijsko leto: 2016 / 2017

V skladu z 2. členom Pravilnika in navodil za najavo, vpis in izvedbo izbirnih predmetov
na UL MF je treba najavo z opisom izbirnega predmeta v elektronski obliki posredovati
Službi za študentske zadeve UL MF in Komisiji za študijske zadeve UL MF na e-naslov
predmeti@mf.uni-lj.si najkasneje do 30. 6. za naslednje študijsko leto.

